
Uchwala Nr XLVII 111 04512017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 29 sierpnia 2017 r. 


w sprawie wyrazenia woli przyst'l-pienia do przygotowania do realizacji projektu pn. "Od 
przedszkolaka do pierwszaka. Rozwoj edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto 
Rzeszow" w ramach dzialania 9.1 Rozwoj edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l-dzie 
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z pozn. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

Wyraza siy woly przyst'l-pienia do przygotowania i realizacji projektu pn. "Od przedszkolaka 
do pierwszaka. Rozwoj edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszow" w ramach 
dzialania 9.1 Rozwoj edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 i upowaznia siy Prezydenta Miasta 
Rzeszowa do zlozenia wniosku 0 dofinansowanie projektu. 

§2 

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt bydzie realizowany w latach 2017 - 2019. 

§ 3 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§4 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz'l-cy 
Rad Miasta Rzeszowa 

1'--___' l>ec 
Andrz . Dec 



UZASADNIENIE 


Ogloszenie naboru wnioskow w konkursie zamknitttym nr RPPK.09.01.00-IP.01-18
016117 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na 
lata 2014 - 2020 stworzylo mozliwosc sittgnittcia przez Gmintt Miasto Rzeszow po 
dofinansowanie projektu, ktory pozwoli na zwittkszenie dostttpu do wysokiej jakosci uslug 
swiadczonych w osrodkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszow. 

Projekt obejmie jednostki na terenie Gminy Miasto Rzeszow, w ktorych utworzone zostan,! 
no we mle]SCa wychowania przedszkolnego i dostosowane istniej,!ce, zakupione 
i zamontowane zostanie wyposazenie, w tym m.in. meble, sprzttt TIK, pomoce dydaktyczne, 
utworzone place zabaw, zorganizowane zajttcia specjalistyczne, dydaktyczno-wyrownawcze 
dla dzieci. 

Calkowity koszt realizacji projektu to ok. 5 625 000 z1. 

Wymagany minimalny wklad wlasny Gminy Miasto Rzeszow stanowi 10%, tj. ok. 562500 

z1. 


Gmina Miasto Rzeszow bttdzie zobowi,!zana do zabezpieczenia srodkow finansowych 
w budzecie miasta na realizacjtt projektu po uzyskaniu decyzji 0 dofinansowaniu. 


